
؛ طيب إذا نقول: زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من  قالون فنون، ومعىن قالون: جيد يف لغة الرومية

كلما  (( . أي جعل كفيلها زكريا )) وكفلها ((؛  أي صار كافال هلا )) كفلها ((. ما معىن  الصرف

 كلما المحراب))، (( كلما دخل عليها زكرياء ((قراءتان؛  )) زكرياء أو (())  دخل عليها زكريا

كلما دخل احملراب عليها؛ واحملراب   )) دخل عليها زكريا المحراب)) المحراب ((وجد عندها رزقا

مفعال من احلرب وهو مكان العبادة وليس احملراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس؛ ورأيت يف بعض 

فيجعلون  ريا المحراب ))كلما دخل عليها زك ((املساجد مكتوب على طاق القبلة على الكوس 

ء كان طاقا ااإلمام مرمي وهم ال يشعرون؛ وخيطئون أيضا يف اللفظ؛ ألن احملراب قلت: مكان العبادة سو 

حىت احلجرة اليت يتعبد فيها اإلنسان حمراب؛ وهلذا قال اهللا تعاىل  ا أو حجراعوسواء كان مكوسا أو مرب

ب مكان الذي يتعبد فيه؛ قالوا: فهو مفعال من احلرب؛ )) احملرا إذ تسوروا المحراب ((يف قصة داود: 

عليها زكريا  كلما دخل ((ومسي احلرب ألن املتعبد فيه حيارب من؟ الشيطان فلذلك مسي حمرابا؛ طيب 

وهي امرأة منقطعة للعبادة دائما يف حمراا وجيد عندها رزقا، والرزق هنا  )) المحراب وجد عندها رزقا

ما يقوم به البدن، يعين رزقا تأكله ليقوم بدا  وحتفظ حياا؛ هذا الرزق ما هو؟ قال بعض املفسرين 

ـ ما وهو من اإلسرائيليات: جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف الشتاء ـ وسبحان اهللا 

هذه؛ إذا وجد عندها فاكهة الصيف يف الصيف أو فاكهة الشتاء يف الشتاء وهي امرأة متعبدة منقطعة 

للعبادة فهو آية؛ أليش جنب الربتقال وقت الصيف والعنب وقت الشتاء ما هو الزم؛ فلذلك نقول:  

م أنه جيد عندها رزقا كلمة رزق ما يقوم به البدن وليكن فاكهة أو طعاما أو مترا أو أي شيء آخر؛ امله

يا مريم أنى  قال ((تتقوت به وهذا من اآليات؛ كيف امرأة متعبدة منقطعة للعبادة يوجد عندها رزق؛ 

إشارة إىل أا يف حال ال تقتضي أن  )) يا مريم (()) أي من أين لك هذا؟ ؛ وخاطبها بقوله:  لك هذا

للعبادة و املنقطعة للعباد ولو كان ذكرا قد ال  يكون عندها ذلك؛ ألا امرأة ال تكتسب، امرأة منقطعة

يعين انتبهي أيتها األنثى كيف يأتيك هذا  )) يا مريم ((يتيسر له الرزق؛ وهلذا ناداها باالسم قال: 

من عند اهللا؛  )) قالت هو من عند اهللا ((فكان جواا جوابا عجيبا:  ؛ )) أنى لك هذا ((الرزق؛ 

ال يلزم أن يكون اهللا تعاىل ينزهلا من السماء إليها؛ بل قد يكون ذلك بتسخري  )) من عند اهللا ((وكلمة 

اهللا هلا، بتسخري اهللا هلا من يأيت له بذلك الرزق؛ وال يلزم من ذلك أن يكون ينزل من السماء أو يأيت به 

تيها على فيمكن أن هذا الرزق يأ ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق )) ((جربائيل، قال اهللا تعاىل: 

   حسب الطبيعة لكن أيضا تسخري اهللا هلا من يأتيه ا الشك أنه من معونة اهللا وكرامة اهللا هلا .



  شيخ ؟ زكريا هل هو من حمارم مرمي عليها السالم ؟  السائل :

؛ حيي  شريعتهم ؛ ال، ما أعرف ما هو بالظاهر، الظاهر أنه ما هو من حمارمها لكنه زوج أختها الشيخ :

  ابن زكريا وعيسى رآمها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املعراج وقال: مها ابنا اخلال .هو 

   شيخ ؟ السائل :

  ؛  هل جيوز للمرأة أن ختدم املسجد كما يف حديث املرأة السوداء ؟ نعم  الشيخ :

قال: إا أوال احلديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الرواة؛ فبعضهم قال: إنه رجل؛ وبعضهم  الشيخ :

؛ ألن لرجل  امرأة ؛ ومعلوم أن خدمة املرأة للمسجد متهيئة أكثر يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

الرجال مشتغلون بتحصيل الرزق؛ ولو أن أحدا من الرجال خدم املسجد لكان أقوى من امرأة؛ لكن  

آخر ألن عندها من اجللد  كما قلت لكم يف أثناء الدرس اليوم: املرأة قد تكون أصقل من رجل من وجه

   . واملرأة رمبا تعطي املهلة أكثر أكثر مما عند الرجل، الرجل القوي يريد كل شيء يتم بسرعة

  هل احملاريب اليت يف املساجد هل كانت يف عهد الرسول أم هي بدعة ؟  الشيخ :

  ويش احملراب؟  الشيخ :

   ؛ الذي عندنا داخل املسجد السائل :

  ؛  يقصد هذاأي نعم   الشيخ :

  كانت أوال يف البيوت ؟  السائل :

ال ال أوال كانت يف املساجد وليس أيضا من عهد قدمي، يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم  الشيخ :

  . ما يف حماريب، فيه منرب ما فيه حماريب

  ؟ إليك؛ بعضهم اآلن يا شيخ  شيخ أحسن اهللا السائل :

؛ ألم ما يفرقون بني  الناس ال يفهمون معىن البدعة من السنة؛ ألن بعض  ما هو صحيح الشيخ :

؛ فاملسلمون الذين أقروها من مئات السنني علماء أجالء أبعد عن البدعة  الوسيلة وبني ما قصد بعينه

من هؤالء عرفوا أم مل يتخذوها ليتعبدوا هللا باختاذها؛ لكن ليدلوا املسلمني على اجتاه القبلة؛ لو أن 



دخل وال يف املسجد حمراب وين يتجه ؟ وأنا رأيت بعيين أول ما جاءت الفرش يف الرياض، الفراش عاميا 

الذي فرشها كان فيها باألول صورة احملاريب؛ أما تذكرون؟؛ فيها صورة حماريب؛ فرشها الفراش وجاء 

وخلى يصلي وجه احملراب خلف القبلة بالعكس؛ فدخل الرجل وشاف احملراب ما راح قبلة املسجد كرب 

ورائه؛ إذا فيها فائدة؛ فهي مقصودة لغريها ال لذاا؛ املسلمون ال يقولون فعلناها إتباعا لرسول اهللا صلى 

هنالك ((  اهللا عليه وسلم؛ أو فعلناها تقربا إىل اهللا؛ يقولون: فعلناها ليستدل ا اجلاهل على القبلة .

نك سميع الدعاء فنادته المالئكة وهو قائم قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إدعا زكريا ربه 

يصلي في المحراب أن اهللا يبشرك بحي مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 

قال رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء قال رب 

 )) أيام إال رمزا واذكر ربك كثيرا بالعشي واإلبكاراجعل لي آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة 

الرزق مبعىن العطاء، والعطاء ينقسم إىل قسمني: عطاء    إن اهللا يرزق من يشاء بغير حساب )) (( .

كوين؛ وعطاء شرعي؛ فالعطاء الكوين ما يرزق اهللا به سائر احليوان؛ اإلنسان  واحليوان احلالل واحلرام؛ 

هذا عطاء الكوين؛ ال خيتص به املؤمنني وال بالطيب من الرزق؛ والثاين: العطاء الشرعي وهو ما يعطاه 

؛ ويشمل أيضا للعطاء الشرعي ما ثبت  وهو الرزق اخلاص الذي ليس فيه احلالل، املؤمن من الرزق

إعطاءه مبقتضى الشرع؛ كإعطاء الفقراء من الزكاة مثال وإعطاء الغامنني من الغنيمة؛ فهذا إيتاء شرعي؛ 

مى القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتا ما أفاء اهللا على رسوله من أهل ((دليله قوله تعاىل: 

)) إيتاء  والمساكين وابن السبيل كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه

ولو أنهم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا هنا هذا اإليتاء شرعي وإال كوين؟ شرعي؛ وقوله تعاىل: (( 

هذا  الصدقات للفقراء . . .)) حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنا إلى اهللا راغبون إنما

أيضا إيتاء شرعي؛ إذا الرزق إما كوين وإما شرعي؛ فما كان لالنتفاع يف الدنيا أو ما كان به قوام اجلسد 

العلم واإلميان هذا  . فهو كوين؛ وما كان به قوام الروح والقلب أو كان بإذن من الشرع فهو شرعي

هذه  )) من يشاء : ((وقوله . ه قوام الروح والقلب؛ هذا شرعي؛ ألنه ب شرعي وإال كوين ؟ شرعي

الشك أا عائدة إىل مشيئة اهللا، الرزق ال يكون إال مبشيئة اهللا؛ ولكن أحتسبون أن املشيئة مطلقة جمردة 

؟ ال؛ بل هي مربوطة باحلكمة، يعطي ملن يشاء حلكمة ومينع من يشاء حلكمة؛ والدليل على أن كلما 

يشاء اهللا إن اهللا كان  وما تشاءون إال أن ((فهو مقرون باحلكمة قوله تعاىل: أثبت اهللا به املشيئة 

قلنا: إنه  يرزق من يشاء )) ((؛ طيب وقوله: فال يشاء إال ما اقتضت حكمته مشيئته )) عليما حكيما



)) أي بغري  بغير حساب (( . نعم نذكرها يف الفوائد إن شاء اهللا البد أن يكون مقرونا باحلكمة

أن يطعمون إن اهللا هو  ما أريد منهم من رزق وما أريد ((مكافئة، يطعم وال يطعم، يرزق وال يرزق 

فإنه يعطي ال ليعطى؛ بل  )) خبالف غريه فإنه قد يعطي ليعطى، أليس كذلك ؟ أما اهللا عزوجل الرزاق

ب على ما أعطاه اهللا من الرز يرزق بغري حساب أي بال مكافئة، ال يطلب من أحد مكافئة؛ وأما احلسا

ثم لتسألن يومئذ عن  ((ق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك فإن هذا سوف يكون، قال اهللا تعاىل: 

فصار املراد باحلساب هنا أيش؟ املكافئة؛ يعين ال حياسب خلقا ليكافئوه ولكن حياسبهم لينظر  )) النعيم

إذ قالت امرأة  ((يف هذه اآليات فوائد وأظننا نبدأ من قوله:  . أو ليعلم عزوجل ماذا أنفقوا مما أعطاهم

من فوائد هذه اآليات أوال: تعظيم هذه القصة؛ ألن اهللا أمر رسوله أن يبينها    وإال ال؟ نعم. )) عمران

من فوائدها أيضا: جواز النذر يف األمر اهول؛  . للناس؛ إذ أن التقدير: أذكر إذ قالت امرأة عمران

فهل يعين ينبين على ذلك أن يقول قائل: هللا  )) . رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ((ا: لقوهل

ومن فوائد اآلية: جواز  . علي نذر أن أتصدق مبا يف بطن هذه الشاة ؟ أو هذه البعري وينفذ النذر

فإن قال  ج .تصدق املرأة بدون إذن زوجها؛ وجهه ؟ أا نذرت التحرر أو حتريرها الولد بدون إذن الزو 

قائل: ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها؟ أفال ميكن أن تكون استأذنت ؟ فاجلواب: بال؛ لكنه مل 

فإن قال قائل: عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فرق بني أن أسكت عن شيء وبني أن أنفي  . يذكر

هذا نقول الشيء؛ نفي الشيء ذكر لعدمه؛ لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم، ليس ذكرا للعدم؛ قلنا: 

ليس يف كل مكان بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة مث ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو 

هذا هو الذي نقول له عدم الذكر ليس ذكرا للعدم؛ وأما إذا جاءت قصة مرسلة ومل يذكر  ا أشبه ذلكم

فيها قيود األصل أيش؟ األصل عدم القيد؛ وقد جاءت الشريعة اإلسالمية مؤيدة هلذا أي أن املرأة 

ا خطب النساء تتصرف يف ماهلا حرة، تتصرف يف ماهلا حرة؛ دليله: أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل

) فجعلن يلقني من اخلوامت واخلروس يف ثوب بالل؛ فهل  يا معشر النساء تصدقن يوم العيد وقال: (

 ((قال النيب صلى اهللا عليه وسلم استأذن أزواجكن؛ وله قلن: سنستأذن؟ ال؛ خذ أيضا من القرآن 

)) طنب من؟  مريئا صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا وآتوا النساء

النساء؛ كلوه هنيئا مريئا؛ إذا املرأة حرة تتصرف وليس لزوجها أن مينعها من أي تصرف شاءت؛ اللهم إال 

يف مسألة واحدة قد يقال إنه مينعها من التصرف مثل أن يشرتي هلا حليا وثياب زينة تتجمل ن له؛ 

ياب وهذا احللي من بيع أو هبة ألن ذلك يضر فهنا رمبا نقول إن له أن مينعها من التصرف يف هذا الث



مبقصوده، أليس كذلك ؟ بلى؛ فهو إذا باعت هذا احللي وهذا الثياب اجلميل وخرجت على زوجها 

شيء من احللي وعليها ثياب رديئة خلقة وسخة فهو بني أمرين: إما أن يعاشرها متكرها هلا وإما أن ال 

شرتي هلا؛ وإذا اشرتى هلا جاءت امرأة ثانية تشكوا إليها احلال يرضى يف هذه احلال مث تقول يله أعطين في

قالت: خذي؛ خترج عليه يف اليوم الثاين ما عليها شيء؛ يتسلسل األمر؛ ففي هذه احلال إن للزوج أن 

من فوائد اآلية الكرمية: أن  مينعها من التصرف فيما أعطاها؛ ألن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة .

)) يعين حمررا  نذرته محررا ((والده من أم أو أب؛ توافقون على هذا؟ كيف ؟ ألن اهللا قال: الولد خيدم 

؛ بالنفس بمن فوائد اآلية الكرمية: طرد اإلعجا . عن اخلدمة حبيث ال أستخدمه وال أستغل حياته

وذلك بأن اإلنسان إذا عمل عمال ال يدل به على اهللا يقول: أنا عملت أنا عملت؛ بل يعمل ويشعر 

براهيم وإمساعيل إ وقال )) فتقبل مني ((أنه مفتقر إىل اهللا عزوجل يف قبول ذلك العمل؛ وهلذا قالت: 

واإلنسان إذا علم أنه  )) أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك ((ومها يرفعان القواعد من البيت: 

مفتقر إىل اهللا عزوجل يف العمل ويف قبول العمل زال عنه اإلعجاب؛ وإذا زال عنه اإلعجاب صار حريا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: السميع  بأن اهللا تعاىل يقبل منه ويثيبه .

عليه من الصفة وأنه يكون مبعىن قبول ال مبعىن  والعليم؛ وقد سبق لنا الكالم على السميع وما يدل

استجابة الدعاء؛ ومبعىن إدراك املسموع؛ وأما العليم فسبقت أيضا؛ العليم هو إدراك الشيء على ما هو 

عليه؛ فمن مل يدرك فليس بعامل؛ ومن أدركه على خالف ما هو عليه فليس بعامل؛ واألول جاهل بسيط 

سن حاال؟ البسيط ؟ البسيط أحسن حاال من املركب؛ ألن املركب والثاين جاهل مركب؛ وأيهما أح

جيهل وجيهل أنه جيهل فيبقى كأنه عامل وهو جاهل؛ لكن البسيط يقول أنا ما أعرف جاهل؛ ونضرب 

وال ينبئك  ((هلذا مثال: سأل رجل آخر فقال: أخربين مىت كانت غزوة بدر؟ فقال: على اخلبري سقطت 

غزوة بدر كانت يف السادسة من اهلجرة يف شهر ذي القعدة؛ ويش تقولون هلذا؟ هذا  )) مثل خبير

جاهل مركب؛ طيب هو يقول: على اخلبري سقطت وال ينبئك مثل خبري؟ نقول هذا أيضا من جهله؛ 

على كل حال هذا جاهل مركب؛ والثاين سألناه فقال: ال أدري؛ هذا جاهل بسيط؛ األول إذا قلنا له 

لثانية يف رمضان قبل؛ الثاين، الثاين إذا قلنا له يف سنة الثانية يف رمضان قبل؛ ألنه ليس ما إا يف ا

يعارض به؛ لكن هذا األول يعارض يقول: أبدا، أنا متأكد وأنا خبري باملوضوع؛ طيب ويذكر أن رجال 

  : ركبه؛ قال فيه الشاعر على لسان محاره احلمار الذي يويلقب نفسه باحلكيم  ايقال له توم



  قال حمار الحكيم دوما    لو أنصف الدهر كنت أركب                                              

  سيط          وصاحبي  جاهل  مركبألني   جاهل  ب

احلمار يقول لو أنصف الدهر؛ على كل حال احلمار ما هو طيب الكالم من هذا؛ يقول: لو أنصف 

جاهل بسيط وصاحيب جاهل مركب؛ ومن جهل توما ما أشار إليه الشاعر الدهر أنا الذي أركب ألنين 

  بقوله:

  يضل عن الصراط المستقيم                                     ومن رام العلوم  بغير شيخ      

  وتلتبس عليه  العلوم  حتى       يكون أضل من توما الحكيم                                     

  بالبنات على رجال       يـريـد  بـذاك  جنـات النعيمتصدق 

وأحل  ((ن؛ البنات يتزوجن بشروط معلومة ومهر  هذا علم وإال جهل ؟ جهل؛ البنات ما يتصدق

)) البد من مهر؛ طيب على كل حال  أن تبتغوا من أموالكم (()) ويش بعدها ؟  ما وراء ذلك لكم

هو عليه؛ علم اهللا عزوجل واسع شامل، واسع شامل كامل؛ مل  العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما

 في كتاب ال يضل ربي وال ينسى ((يسبق جبهل وال يلحقه بنسيان؛ قال اهللا تعاىل على لسان موسى: 

يعين ما علم؛ بل هو عامل مبا يكون لو كان كيف  )) وال ينسى ((يعين ال جيهل؛  ال يضل)) ))؛ ((

وعنده مفاتح الغيب  ((يكون، وعامل مبا كان ال ينساه، وشامل لكل شيء، واقرأ إن شئت قوله تعاىل: 

)) أي ورقة؛ وهلذا جاءت  يعلمها إال هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمه ال

إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال في   ما تسقط من ورقة من املؤكدة ((

طيب ما مثرة إميانا  . وجل هذا العموم العظيم والسعة والشمول يدل على كمال اهللا عز )) مبين كتاب

بعلم اهللا ومسعه ؟ مثرة إمياننا بذلك عظيمة إذا آمنا به حق اإلميان؛ أما األول فإننا إذا آمنا بأنه هو 

باملعنيني: االستجابة واإلدراك حضرنا أن نسمعه ما ال يرضاه؛ ألنه يسمع؛ فنحضر أن نسمعه  السميع

ما ال يرضاه؛ وإذا علمنا أنه مسيع مبعىن مستجيب أحلحنا عليه يف الدعاء؛ ومن كرمه جل وعال أنه حيب 

دعوين )) وينزل آخر الليل يقول: (من ي أدعوني أستجب لكم ((امللحني يف الدعاء؛ بل يأمر 

فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفره) اللهم وفقنا ـ؛ فاحلاصل أن هذا من مثرات اإلميان 



إذا آمنت به حق اإلميان خفت من أن يسمع لك قوال أو يرى لك فعال أو  )) العليم (( . بالسميع

ولقد خلقنا  يعلم منك ما ليس بقول وال فعل كحديث النفس، ختشى من هذا كله؛ ألن اهللا يعلمه ((

ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين  اإلنسان ونعلم

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم  ((وجل:  يقول اهللا عز  )). دوعن الشمال قعي

 وضعتها أن األم تتكلف احلمل كما يشعر به كلمة: ((من فوائد هذه اآلية الكرمية:  . )) بما وضعت

؛ وإذا قردنا أن هذا الطفل الذي يف بطنها )) أا حاملة هلا وهو كذلك الشك أا تتكلف باحلمل

شهور وهي حاملة له يف بطنها يف أرق ما يكون يف البدن قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة؛  سيبقى تسعة

حملته أمه  (( )) حملته أمنه كرها ووضعته كرها ((فماذا نتصور من التعب؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

وهي حتس به؛  ))؛ مث مع ذلك هل هو جممد هذا الطفل ببطن؟ ال، غري جممد؛ يتحرك وهنا على وهن

. فيتفرع على هذه  وجل يعينها ولو ال لطف اهللا بعباده ما استطاعت أن حتمل هذا ولكن اهللا عز

الفائدة فائدة أخرى وهي عظم حق األم على ولدها؛ ألن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس 

فوائد اآلية الكرمية: ومن  بربك؛ وهلذا جعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم أحق الناس حبسن الصحبة .

فإن هذا  وضعتها أنثى )) رب إني : ((ذار اإلنسان عند ربه إذا وقع األمر خالف ما أراد؛ لقولهعتا

واألنثى ال ختدم املساجد عندهم فلهذا  )) إني نذرت لك ما في بطني محررا ((شبه اعتذار لقوهلا: 

رب إني وضعتها  رب )) (( ((ومن فوائدها: التوسل إىل اهللا تعاىل بربوبيته؛ من أين يؤخذ؟  اعتذرت .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه من متام البالغة االحرتاز أو بالسني إن شئت االحرتاس عن كل  . )) أنثى

أو يف الفعال؛  موهم ألمر خطأ، اإلنسان ينبغي أن حيرتس عن كل موهم ألمر خطأ سواء كان يف املقال

 ((على القراءتني؛ على قراءة الضم واضح  ))؛ واهللا أعلم بما وضعت ((من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

قلنا إن اإلنسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون يف املقال أو يف الفعال؛ يف  ))؛ وضعت واهللا أعلم بما

املقال كما رأيتم؛ يف الفعال مثل: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج بصفية رضي اهللا عنها يقلبها 

حني جاءت إليه وهو معتكف وحتدثت معه فقامت وخرجت بالليل فخرج ا عليه الصالة والسالم وإذا 

برجلني من األنصار ميران فأسرعا فقال هلما عليه الصالة والسالم: على رسلكما إا صفية بنت حيي 

فقاال: سبحان اهللا، يعين ما عندنا إشكال يف املوضوع حىت تعتذر؛ فقال: (إن الشيطان جيري من ابن 

شك أن أبعد آدم جمرى الدم وإين خفت أن يقذف يف قلوبكما شراـ أو قال ـ  شيئا) هذا صحيح  ال

الناس عن سوء الظن هو الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيما من أصحابه ال ميكن أن يظنوا به سوء 



الظن ومع ذلك خاف عليهم خاف أن الشيطان يلقي يف قلوما شرا أو شيئا؛ وهذا ينبغي لإلنسان 

س، حسبنا اهللا ونعم الوكيل هذا أيضا أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع، ال يقول أنا ما أبايل بالنا

ومن  طيب لكن افعل األسباب، افعل األسباب اليت تدرأ عنك الشر حىت ال يظن الناس بك سوءا .

ن منع خالفا مل )) أعلم بما وضعت ((فوائد اآلية الكرمية: إثبات التفضيل يف أوصاف اهللا؛ لقوله: 

ع يف شر منه؛ إذا قال: عامل؛ فإنه مل مينع ذلك؛ وفسر أعلم بعامل؛ ألنه يف الواقع فر من شيء ووق

االشرتاك، ال مينع االشرتاك؛ ألنه عامل وغريه عامل؛ فإذا قال: أعلم، منع االشرتاك؛ أليش؟ ألن اسم 

التفضيل يقتضي أن يكون املفضل يف القمة ال يساويه أحد؛ أليس كذلك؟ طيب إذا أعلم أوىل من 

 )) هللا المثل األعلى ((عين الوصف األكمل  ))  المثل األعلىوهللا ((العامل؛ بل نقول: إن اهللا قال: 

))؛ هم يقولون: إذا قلت: أعلم؛ فإن املقارنة بني  األعلى ((هل تقول: هللا املثل العلي ؟ ما يستطيع 

  الشيئني: العايل والنازل جتعل العايل نازال؛ لقول الشاعر:

  إن السيف أمضى من العصا ذا قيل  ألم تر أن السيف ينقص قدره إ             

فنقول: هناك فرق بني اسم التفضيل بني شيئني يشرتكان يف الوصف أو يف أصل الوصف؛ وبني اسم 

التفضيل يف شيئني ال يشرتكان؛ فالعصا ما فيه مضى؛ وهلذا أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ما قتل 

مضى، والسيف فيه مضى؛ أنت لو جئت إىل به من الصيد فهو وقيض حرام؛ ألنه ال ينذر الدم وال فيه 

إنسان زمن وإنسان شاب جلد سريع العدو؛ وقلت: فالن أسرع يف عدوه من فالن من الزمن؛ ينقص 

وإال ما ينقص ؟ ينقص؛ ألن الزمن ما عنده العدو؛ الزمن معناه املشلول الذي ما يقدر يتحرك، ما 

كل حال الصواب بالشك أنه جيوز التفضيل يف   يسمونه الناس حمرو  أو مقصم كلمة املعىن هذا؛ على

   )) . أعلم بما وضعت ((أوصفا اهللا 

  ... بعض الناس  السائل :

الرسول مسعتم سؤاله ؟ يقول: يف ناس خيلوا باملرأة وإذا قيل: هذا ما جيوز؛ قال: قليب نضيف ؟ الشيخ :

بامرأة إال  ما خال رجل) وقال: ( ( ال يخلون رجل بامرأة إال مع ذي محرمصلى اهللا عليه وسلم قال: 

) والشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم؛ وهذا شيء مشاهد حمسوس حىت لو   كان الشيطان ثالثهما



كان من الناس امللتزمني الطيبني إذا خال مع املرأة فالبد أن يوقع الشيطان يف قلبه شيء ولو كان نظيفا؛ 

   لوة.إذا قال قليب نظيف قلنا له: توسخ ذه اخل

  ؟  مث مل يوجد شيء فهل عليه بدلأنه إذا نذر العبد مبجهول  السائل :

  ن آية هذه ؟ أي نعم ألن هذا  ال ما يلزمه، ال يلزمه؛ يؤخذ م الشيخ :

مسعتم السؤال ؟ يقول: الفوائد اليت استفدناها من قصة مرمي ميكن أن نبطلها بربع كلمة فنقول:  الشيخ :

)) عربة  لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ((هذا خاص؟ ما هو صحيح يا أمحد؛ اهللا يقول: 

عزوجل، يف كل يف كل شيء فيما يفعلونه من الشرائع واملعامالت وفيما حيصل عليهم من عقوبات اهللا 

  شيء؛ وإذا أيش الفائدة من القصة .

  ؟ إىل اهللا فهل هذا مشروع بعض الدعاة يدخلون يف األماكن املعاصي بنية الدعوة  السائل :

هم دخلوا يدعوم وينهوم عن املنكر؛ ألنه مشكل أن ينهوم عن منكر بدون الدخول  الشيخ :

رئي منهم مشاهدة اإلنكار، ما رئي منهم اإلنكار ميكن  ؛ لكن لو دخلوا مثال أماكن اللهو والعليهم

يتهمون؛ أما ناس دخلوا على قوم يشربون اخلمر وقال: يا عباد اهللا اتقوا اهللا هذا حرام ما جيوز؛ ما فيه 

شيء؛ نعم أحسنت إذا خيف من هذه املفسدة ال يدخل، يكتبون هلم الرسائل وإال يدخلون يف حال 

  احب املكان احذر هذا الشيء .ليسوا موجودين ويقول لص

  شيخ ؟ كيف تتصدق الزوجة بولدها وهو ليس ملكا هلا بل هو لزوجها ؟ السائل :

؟ ما هو من حقها أن خيدمها ؟ لكن زوجها كذلك من حقه أن  نعم؛ ويش تقولون يا مجاعة الشيخ :

يما يتعلق خبدمتها خيدمه؛ نعم نعم ال بأس من حقه أن خيدمه لكن هي حررته من خدمتها هي، يعين ف

  حررته؛ أما ما ال متلك ما تقدر عليه.

هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

سميع الدعاء فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب أن اهللا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة 

من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي 

ال رب اجعل لي آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام عاقر قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء ق



(( فلما وضعتها قالت وجل:  قال اهللا عز  إال رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واإلبكار )).

يف هذا دليل على استعمال  ))...  وضعت وليس الذكر كاألنثى رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم بما

ن اإلنسان إذا أتى بكالم موهم وجب عليه أن يذكر احرتاسا يرفع فيه هذا االحرتاس يف الكالم؛ أي أ

على كلتا القراءتني؛ وكما يكون االحرتاس بالقول يكون  )) واهللا أعلم بما وضعت ((الوهم؛ لقوله: 

االحرتاس بالفعل أيضا؛ مثل أن يظهر اإلنسان فعال مباحا حالال فيخشى أن يتوهم الناس أنه فعل حمرم 

مبا يدل على أنه فعل مباح؛ كما صنع النيب صلى اهللا عليه وسلم حني مر به رجالن وهو يقلب  فيأيت

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات كمال علم اهللا وأنه  . ) ( على رسلكما إنها صفيةصفيه إال بيتها فقال: 

فإن اسم التفضيل يدل على التصايف مفضل يف أكمل الصفة اليت  )) أعلم ((فوق كل علم؛ لقوله: 

ال يف  )) وليس الذكر كاألنثى ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يستوي الذكور واإلناث  فوضل ا .

الطبيعة وال يف األخالق وال يف املعاملة؛ بل وال يف األحكام يف بعض األحيان؛ الذكر ليس كاألنثى؛ وإذا  

   ومن فوائد اآلية الكرمية: تسمية املولود حني يولد  ذكر ليس كاألنثى فاألنثى أيضا ليست كالذكر.كان ال


